
Κ Ο Υ Φ Ε Τ Α  /  S U G A R  D R A G E E S

D R A G E E S  Σ Ο Κ Ο Λ Α Τ Α Σ /
C H O C O L A T E  D R A G E E S



dragées σοκολάτας  / 
chocolate dragées
Οι σοκολατένιες ελιές... µια γεύση κλασική, που πληµµυρίζει το 

νου µε αναµνήσεις... Αναδείξαµε τον παραδοσιακό χαρακτήρα 

τυλίγοντας καβουρδισµένα αµύγδαλα σε λαχταριστή, εξαιρετικής 

ποιότητας σοκολάτα. Ακολουθώντας τους δρόµους της φαντασίας 

οδηγηθήκαµε σε νέες γευστικές εκδοχές µε πυρήνες φουντουκιών, 

τραγανών δηµητριακών, ζουµερών φρούτων. Όλα συνδυασµένα 

µε ποικιλία επικαλύψεων που µαγεύει τις αισθήσεις...

mind with memories… We accentuated the traditional 

character by wrapping roasted almonds in delicious, 

imagination we were led to new savorous versions with 
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dragées σοκολάτας με stevia



4                          • πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

art dragées
Λαχταριστά σοκολατένια dragées µε πυρήνες 

πραγµατικών φρούτων ή ξηρό καρπό, 

πασπαλισµένα µε πούδρες φρούτων, κακάο ή 

σε µεταλλιζέ γυαλιστερές αποχρώσεις!

Τα πιο αγνά υλικά µεταµορφώνονται 

σε µικρά έργα τέχνης µε ιδιαίτερη εµφάνιση και 

ισορροπηµένες γεύσεις που θα εντυπωσιάσουν 

τόσο οπτικά, όσο και γευστικά!

Delicious chocolate dragées with cores 

of real fruits or nut, dusted with dry fruit powders, 

cocoa or in metallic colorings!

Using natural ingredients and turning them 

into small ar�orks we have created 

a new product line that will seduce anyone 

with its sophisticated chocolate format 

and taste!  



5         • for information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5036. art dragée καρύδι με γιαούρτι / 
art dragée walnut & yogurt  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

art dragées 

καρύδι και λευκή σοκολάτα µε γιαούρτι, 

πασπαλισµένη µε κακάο / walnut and white chocolate 

with yogurt, dusted with cocoa

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5059. art dragée βύσσινο με γιαούρτι / 
art dragée sour cherry & yogurt  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

ολόκληρο σιροπιαστό βύσσινο και λευκή σοκολάτα 

µε γιαούρτι, πασπαλισµένη µε πούδρα βύσσινου /

whole sour cherry in syrup and white chocolate 

with yogurt, dusted with sour cherry powder

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5301. art dragée κεράσι γάλακτος / 
art dragée cherry  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

ολόκληρο σιροπιαστό κεράσι και σοκολάτα γάλακτος, 

πασπαλισµένη µε πούδρα κερασιού / 

whole cherry in syrup and milk chocolate, 

dusted with cherry powder

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz



6                         • πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

art dragées 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5302. art dragée λεμόνι γάλακτος / 
art dragée lemon  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

σιροπιαστό κοµµάτι λεµονιού και σοκολάτα γάλακτος, 

πασπαλισµένη µε πούδρα λεµονιού /

lemon piece in syrup and milk chocolate, 

dusted with lemon powder

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5303. art dragée κουμ κουάτ υγείας / 
art dragée kumquat  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

ολόκληρο σιροπιαστό κουµ-κουάτ και 

σοκολάτα υγείας µε 55% κακάο, χάλκινο 

µεταλλιζέ / whole kumquat in syrup and 

dark chocolate with 55% cocoa, copper metallic

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5304. art dragée κεράσι αμαρένα υγείας / 
art dragée amarena cherry  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

ολόκληρο σιροπιαστό κεράσι αµαρένα και 

σοκολάτα υγείας µε 55% κακάο, µπορντώ µεταλλιζέ / 

whole amarena cherry in syrup and

dark chocolate with 55% cocoa, bordeaux metallic

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz



7         • for information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.

art dragées 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5305. art dragée ginger υγείας / 
art dragée ginger  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

ginger ζαχαρωµένο και σοκολάτα 

µε 55% κακάο / sugared ginger and 

dark chocolate with 55% cocoa

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5057. art dragée φράουλα γάλακτος / 
art dragée strawberry  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5058. art dragée φράουλα με γιαούρτι / 
art dragée strawberry & yogurt  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz

08. κουτί / box 800g / 28.22oz

ολόκληρη σιροπιαστή φράουλα µε σοκολάτα γάλακτος,

πασπαλισµένη µε πούδρα φράουλας /

whole strawberry in syrup with milk chocolate,

dusted with strawberry powder

ολόκληρη σιροπιαστή φράουλα µε λευκή σοκολάτα

& γιαούρτι, πασπαλισµένη µε πούδρα φράουλας /

whole strawberry in syrup with white chocolate

& yogurt, dusted with strawberry powder



8  • η συσκευασία 500g πωλείται μόνο σε ζυγό αριθμό ανά κωδικό προϊόντος, π.χ. 2, 4, 6 τεμάχια κοκ.
     • περισσότερες πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

σοκολατάκια more & less /
more & less chocolates
Περισσότερη απόλαυση, λιγότερη ποσότητα!

Η νέα οικογένεια προϊόντων απευθύνεται 

στους λάτρεις της σοκολάτας. 

Μπουκίτσες πραγµατικής διπλής σοκολάτας 

σε 9 λαχταριστές γεύσεις & σε ιδανικό µέγεθος 

που σου επιτρέπει να τις απολαµβάνεις παντού!

Η απίθανη γεύση, η εξαιρετική ποιότητα και 

η πρωτότυπη εµφάνιση των more & less 

θα σας κερδίσουν από την πρώτη µπουκιά!

More pleasure, less quanti�!

The new product family is dedicated 

to all chocolate lovers.

Small bites of real double chocolate

in 9 delicious �avors & the perfect size

which allows you to enjoy them everywhere.

The great taste, the exceptional quali� and

the unique appearance of the more & less chocolates

will win you over a�er just one bite!  



Κ Ο Υ Φ Ε Τ Α  /  S U G A R  D R A G E E S

9         • for information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5215. more & less γεύση στρατσιατέλα / 
more & less stracciatella taste
διπλή σοκολάτα µε γεύση  

στρατσιατέλα / double chocolate (white - dark)  

with stracciatella taste

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5212. more & less γεύση καραμέλα με αλάτι  / 
more & less caramel taste with salt
διπλή σοκολάτα (γάλακτος - λευκή) και αλάτι 

µεσολογγίου, µε γεύση καραµέλα / double chocolate  

(milk - white) and messolonghi’s salt, with caramel taste

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5214. more & less κράνμπερι / 
more & less cranberry
διπλή σοκολάτα  µε κοµµατάκια 

 

κράνµπερι / double chocolate (white - dark)

with cranberry pieces

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

σοκολατάκια more & less / more & less chocolates

(λευκή - µαύρη)

(λευκή - µαύρη)



10                       • πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5218. more & less μπισκότο / 

διπλή σοκολάτα (λευκή - µαύρη) πασπαλισµένη µε

µπισκότο / double chocolate (white - dark) biscuit dusted

5210. more & less γεύση καρύδα /
more & less coconut taste
διπλή σοκολάτα (λευκή -µαύρη) µε γεύση  

καρύδα, πασπαλισµένη µε ζάχαρη άχνη / double chocolate

(white - dark) with coconut taste, sugar dusted

   

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5217. more & less λεμόνι / 

διπλή σοκολάτα (γάλακτος - λευκή) πασπαλισµένη µε

λεµόνι σε σκόνη / double chocolate (milk - white)

dusted with lemon powder

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

σοκολατάκια more & less / more & less chocolates  

more & less biscuit

more & less lemon  



11         • for information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.
 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5216. more & less φράουλα / 
more & less strawberry
διπλή σοκολάτα (λευκή - γάλακτος) πασπαλισµένη µε  

φράουλα σε σκόνη / double chocolate (white - milk) dusted  

with strawberry powder

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5213. more & less γεύση τιραμισού / 
more & less tiramisu taste
διπλη σοκολάτα (λευκή - γαλακτος ) µε γεύση τιραµισού, 

πασπαλισµένη µε κακάο / double chocolate (white - milk) 

with tiramisu taste, cocoa dusted

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5211. more & less γεύση μήλο με κανέλα / 
more & less apple taste with cinnamon
διπλή σοκολάτα (λευκή - γάλακτος) µε γεύση µήλο, πασπαλισµένη  

µε κανέλα / double chocolate (white - milk) with apple taste, 

cinnamon dusted

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

σοκολατάκια more & less / more & less chocolates



12 • η συσκευασία 500g πωλείται μόνο σε ζυγό αριθμό ανά κωδικό προϊόντος, π.χ. 2, 4, 6 τεμάχια κοκ.
     • περισσότερες πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

dragées σοκολάτας με stevia / chocolate dragées with stevia

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5015. dragée αμυγδάλου υγείας με stevia / 
dark chocolate almond dragée with stevia
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη σοκολάτας 

µε γλυκαντικά (γλυκοζίτες στεβιόλης) / whole roasted almond 

coated with chocolate with sweeteners (steviol glycosides)

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5017. dragée αμυγδάλου υγείας stevia με κακάο / 
dark chocolate almond dragée with stevia, cocoa dusted

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5016. dragée αμυγδάλου γάλακτος με stevia / 
milk chocolate almond dragée with stevia
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη σοκολάτας 

γάλακτος µε γλυκαντικά (γλυκοζίτες στεβιόλης) / whole roasted almond 

coated with milk chocolate with sweeteners (steviol glycosides)

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

51. 

39. 

ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη σοκολάτας

µε γλυκαντικά (γλυκοζίτες στεβιόλης), πασπαλισµένη µε κακάο /

whole roasted almond coated with chocolate with sweeteners

(steviol glycosides), cocoa dusted

53. κουτί / inner carton 3kg / 105.81oz



05. κουτί / box 500g / 17.64oz

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

dragées σοκολάτας με αμύγδαλο / chocolate dragées with almond

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5001. ελιά αμυγδάλου κλασσική / 
chocolate almond classic
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5002. ελιά αμυγδάλου βασική / 
chocolate almond basic
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5005. dragée αμυγδάλου supreme / 
chocolate almond supreme dragée
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη  

 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5006. dragée αμυγδάλου γάλακτος / 
chocolate almond milky dragée
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη σοκολάτας 

γάλακτος / whole roasted almond coated with milk chocolate

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39. 

13 • the 500g packaging is sold only in even numbers of the same product, i.e. 2, 4, 6 boxes etc.
• for more information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.



05. κουτί / box 500g / 17.64oz

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5008. dragée αμυγδάλου λευκή  / 
chocolate almond white dragée
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη  

λευκής σοκολάτας / whole roasted almond coated  

with white chocolate

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5010. dragée αμυγδάλου ανάμικτη  / 
chocolate almond dragée mixed
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη σοκολάτας, 

σοκολάτας γάλακτος & λευκής σοκολάτας / whole roasted 

almond coated with chocolate, milk & white chocolate

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5007. dragée αμυγδάλου γάλακτος κανέλα  / 
chocolate almond milky dragée with cinnamon
ολόκληρο καβουρδισµένο αµύγδαλο µε επικάλυψη  

σοκολάτας γάλακτος & κανέλα / whole roasted almond 

coated with milk chocolate & cinnamon

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39. 

dragées σοκολάτας με αμύγδαλο / chocolate dragées with almond

14 • η συσκευασία 450g, 500g πωλείται μόνο σε ζυγό αριθμό ανά κωδικό προϊόντος, π.χ. 2, 4, 6 τεμάχια κοκ.
     • περισσότερες πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.



15 • the 450g, 500g packaging is sold only in even numbers of the same product, i.e. 2, 4, 6 boxes etc.
 • for more information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.

dragées σοκολάτας με φουντούκι / chocolate dragées with hazelnut

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5032. dragée φουντούκι γάλακτος /  

chocolate hazelnut milky dragée
ολόκληρο καβουρδισµένο φουντούκι µε 

επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος / whole roasted 

hazelnut coated with milk chocolate

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
51. 

39. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5039. dragée φουντούκι ανάμικτο / 
chocolate hazelnut dragée mixed
ολόκληρο καβουρδισµένο φουντούκι µε επικάλυψη σοκολάτας

(55% κακάο), σοκολάτας γάλακτος & λευκής σοκολάτας / 

whole roasted hazelnut coated with chocolate (55% cocoa), 

milk chocolate & white chocolate 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5030. dragée φουντούκι υγείας / 
chocolate hazelnut dark dragée
ολόκληρο καβουρδισµένο φουντούκι µε επικάλυψη 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
51. 
29. κουτί / box 450g / 15.87oz

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5034. dragée φουντούκι λευκό / 
chocolate hazelnut white dragée 
ολόκληρο καβουρδισµένο φουντούκι µε επικάλυψη λευκής σοκολάτας / 

whole roasted hazelnut coated with white chocolate

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. κουτί / inner carton 3kg
51. κουτί / box 1kg
29. κουτί / box 450g



• η συσκευασία 450g, 500g πωλείται μόνο σε ζυγό αριθμό ανά κωδικό προϊόντος, π.χ. 2, 4, 6 τεμάχια κοκ.
     • περισσότερες πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

• 16 •

39. 
29. κουτί / box 450g / 15.87oz

dragées σοκολάτας με φουντούκι / chocolate dragées with hazelnut

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5031. dragée φουντούκι γάλακτος 
κανέλα / chocolate hazelnut 
milky dragée with cinnamon
ολόκληρο καβουρδισµένο φουντούκι µε επικάλυψη 

σοκολάτας γάλακτος & κανέλα / whole roasted 

hazelnut coated with milk chocolate & cinnamon

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
51. 



• the 350g, 450g packaging is sold only in even numbers of the same product, i.e. 2, 4, 6 boxes etc.
 • for more information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.

27. κουτί / box 350g / 12.35oz

27. κουτί / box 350g / 12.35oz

27. κουτί / box 350g / 12.35oz

27. κουτί / box 350g / 12.35oz

dragées σοκολάτας με τραγανό πυρήνα / crispy bite

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5065. crispy bite ανάμικτο / 
crispy bite mixed
τραγανός πυρήνας από δηµητριακά µε επικάλυψη 

σοκολάτας / crispy core of cereals coated with chocolate 

  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
07.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5062. crispy bite υγείας / 
crispy bite dark

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
07. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5061.  crispy bite γάλακτος / 
crispy bite milky 
τραγανός πυρήνας από δηµητριακά µε επικάλυψη σοκολάτας 

γάλακτος / crispy core of cereals coated with milk chocolate  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
07. 

30.

30.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5063. crispy bite λευκό / 
crispy bite white
τραγανός πυρήνας από δηµητριακά µε επικάλυψη λευκής 

σοκολάτας / crispy core of cereals coated with white chocolate   

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
07. 

17 • the 350g, 450g packaging is sold only in even numbers of the same product, i.e. 2, 4, 6 boxes etc.
 • for more information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.
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05. κουτί / box 500g / 17.64oz

dragées σοκολάτας με φρούτα / chocolate dragées with fruits

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5041. dragée πορτοκάλι / 
chocolate orange dragée 

  

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / products name

5055. dragée σταφίδα υγείας / 
dark chocolate raisin dragée 

 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54.
51.

i. ονοµασία προϊόντος / products name

5056. dragée σταφίδα γάλακτος / 
chocolate raisin dragée 
ολόκληρη σταφίδα µε επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος / 

whole raisin coated with milk chocolate

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54.

• η συσκευασία 450g, 500g πωλείται μόνο σε ζυγό αριθμό ανά κωδικό προϊόντος, π.χ. 2, 4, 6 τεμάχια κοκ.
     • περισσότερες πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5053. dragée βύσσινο / 
chocolate sour cherry dragée 
ολόκληρο σιροπιαστό βύσσινο µε επικάλυψη 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

53. 
51.
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                         • πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

dragées σοκολάτας με καφέ / chocolate dragées with coffee

dragées σοκολάτας με σοκολάτα / chocolate dragées with chocolate

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5101. dragée καφές υγείας /  

dark chocolate coffee dragée

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5110. dragée καφές cappuccino /  

chocolate coffee dragée cappuccino
κόκκος καφέ µε επικάλυψη λευκής σοκολάτας µε κανέλα / 

coffee bean coated with white chocolate with cinnamon

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

i. ονοµασία προϊόντος / product name

5201. dragée σοκολάτα υγείας /  
dark chocolate dragée

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 



20

 

    • for information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.

συσκευασίες / packaging

σακουλάκια / bags 150g / 5.29oz

5015. dragée 
αμυγδάλου υγείας 
με stevia / dark 
chocolate almond 
dragée with stevia
39. retail display 

5016. dragée αμυγδάλου 
γάλακτος με stevia / 
milk chocolate almond 
dragée with stevia
39. retail display 



Κ Ο Υ Φ Ε Τ Α  /  S U G A R  D R A G E E S

συσκευασίες / packaging

5005. dragée 
αμυγδάλου supreme /  

chocolate almond 
supreme dragée
39. retail display 

5006. dragée αμυγδάλου 
γάλακτος /
chocolate almond 
milky dragée
39. retail display 

5007. dragée 
αμυγδάλου γάλακτος 
κανέλα /  chocolate 
almond milky dragée 
with cinnamon
39. retail display 

21

σακουλάκια / bags 150g / 5.29oz



συσκευασίες / packaging

5062. crispy bite  

υγείας / crispy  

bite dark
30.  retail display 

5061. crispy bite 
γάλακτος / crispy 
bite milky
30.  retail display 

22

σακουλάκια / bags 100g / 3.53oz
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συσκευασίες / packaging

σακουλάκια / bags 150g / 5.29oz

5032. dragée 
φουντούκι γάλακτος / 
chocolate 
hazelnut milky dragée 

 39. retail display
6 σακουλάκια / bags

150g / 5.29oz 

5031. dragée 
φουντούκι γάλακτος 
κανέλα / chocolate 
hazelnut milky dragée 
with cinnamon
 39. retail display
6 σακουλάκια / bags

150g / 5.29oz 



συσκευασίες / packaging

05. κουτί / box 500g / 17.64oz
29. κουτί / box 450g / 15.87oz
27. κουτί / box 350g / 12.35oz

51. κουτί / box 1kg / 35.27oz

24



Απαγορεύεται η ανατύπωση, η αντιγραφή εν όλω ή εν µέρει αυτού του εντύπου από οποιονδήποτε, άνευ έγγραφης συγκατάθεσης της εταιρίας µας, καθώς επίσης και η άντληση φωτογραφίας ή φωτογραφιών 

Prohibition: reprint or copy, partly or completely, this documentation without any written consent from our company, as well as dragging photograph/s and presenting 
them in any printed or electronic means. Dragées Hatziyiannakis will proceed legally against these actions in case any of the above take place.

κουφετοποιία χατζηγιαννάκη α.ε. 

 

 

 

 

 

 

dragées hatziyiannakis s.a. 

 

 

 

 

 

 

info@hatziyianna

piraeus, greece

kis.gr 

www.hatziyiannakis.gr 
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